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Styrelsen önskar Er alla

God Jul
och
Gott Nytt År!
Grannar mot brott

Avläsning av värme och vatten

Som ni vet innebär Grannar mot brott att alla ska
vara extra uppmärksamma på vad som händer i området. Heja på personer som rör sig i området och
visa att du sett dem. På så sätt blir det mindre attraktivt för eventuella inbrottstjuvar att rekognosera i
området.

Direkt efter nyår kommer du ombes att göra avläsning av värme och vatten. Eftersom det inte är ovanligt att mätvärdena för vatten är ”konstiga” visar jag
de aktuella mätarna på bild nedan. Spola lite varmvatten så känner du vilken mätare som mäter varmrespektive kallvatten. Om locken sitter kvar så mäter
den röda mätaren varmt och den blåa kallt vatten.

Nu i juletider lämnar ju många området för att fira jul
på andra ställen. Det är då extra viktigt att de som är
kvar håller uppsikt.
Ha gärna utebelysningen tänd och låt en timer tända
några lampor i huset. Är du borta längre tid så be
grannarna använda soptunnan och bevaka postlådan.

Fällning av träd
Styrelsen har markerat ett antal träd som om allt går
enligt planerna kommer att fällas efter nyår. Samtidigt kommer de stormfällda träd som ligger i området
att tas bort. En genomgripande översyn av planteringarna utförd av expertis planeras ske till sommaren.

Vattenmätaren som har en sladd är givare till värmemätningen och ska inte läsas.
Mer information om våra avräkningar kommer i
nästa infoblad.

Motioner till årsstämman
Samfällighetens årsstämma kommer ske sista onsdagen i mars (26 mars). Motioner till stämman kan
skickas per mail till pg.nilsson@standskallet.se och
ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari 2014.

Ny mailadress?
Meddela om Du bytt mailadress!

Bidrag till infobladet

Tidigare infoblad 2013

Bidrag till infobladet mottages tacksamt. Jag förbehåller mig dock rätten att avgöra vad som publiceras.
Skicka ett mail till adressen i sidfoten.

25 september
25 oktober
29 oktober
6 december
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